
 

 
DUBAI 

18 – 22 Ocak 2020 
4 gece 5 gün 

 
18 Ocak             Cumartesi       ISTANBUL  / DUBAI Emirates ile 16.30’da Dubai'ye uçuş. Yaklaşık dört saatlik bir yolculuk sonrasında mahalli saat ile 21.50'de varış ve Dubai’nin kalbi olan Şeyh Zaid Caddesi’ndeki 5 yıldızlı otelimize transfer.    
19 Ocak             Pazar                  DUBAI Kahvaltıdan sonra otobüsümüz ile yapacağımız panaromik şehir tanıtım turumuzda Eski 
Dubai’nin tanınması. Ünlü altın çarşısında kısa bir mola sonrası hala Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’a geliş. Burc Halife’nin 124. katına kadar çıkış ve çevrenin temaşası.  Tanıtım sonrası kişisel tercihler için serbest vakit. Turumuzun devamında 
Dubai’nin modern yüzünü tanımak üzere hareket ediyoruz. Mühendislik harikası olarak kabul edilen, deniz üzerinde oluşturulmuş Palmiye adasının görülmesi. Dubai’nin yeni uydu kenti 
Dubai Marina ve Sahil Yolu (JBR) bölgesinin tanınması ve burada bir süre serbest vakit.  Dünyaca ünlü Mall’ların konumlarının gösterilmesi.  Peyzaj Harikası Miracle Garden’ın (Çiçek Peyzaj Bahçesi)  gezilmesi.    
20 Ocak             Pazartesi          DUBAİ Kahvaltı otelimizde. Kişisel tercihleriniz için serbest vakitler.   15.00'da 4× 4 jeepler ile safari 
turumuz için sahraya hareket. Özel lisanslı şoförlerimiz, bizi farklı renk ve yüksekliklerdeki kum tepelerinden akrobatik hareketlerle aşırırken son derece heyecan lı anlar yaşayacağız. Vahaların ve deve çiftliklerinin arasından geçtikten sonra, çölün sonsuz sükûnetini ve  büyüleyici gün batımını izleyebilmek için duruyoruz. Sonrasındaysa, adeta bir Arap masalındaymışız hissi veren Bedevi kampına gidiyoruz. Ay ışığı altındaki çölün uçsuz bucaksız yalnızlığının tam ortasına... Burada da atv motorlarıyla veya deveye binerek küçük turlar atma imkânından,mahalli kostümlerle fotoğraf çektirmeye kadar birçok alternatif mevcut. Ayrıca ustalaşmış hızlı ellerin ürünü desenli kınaları deneyebilir, çeşitli hediyeliklerden birkaç hatıra alabilirsiniz. Akşam yemeğimiz açık büfe barbekü.  
21 Ocak             Salı                       DUBAİ Kahvaltı otelimizde. Kişisel tercihler ve alışverişler için serbest gün.   
22 Ocak             Çarşamba        DUBAI / ISTANBUL  Kahvaltı otelimizde. Kişisel tercihler için serbest vakitler. 11.30’da havalimanına hareket. Bilet ve bagaj işlemleri sonrası 14.20’de Emirates ile İstanbul Havalimanı’na uçuş. 18.30’de varış.  
Turumuzun hareketi için minimum katılım sayısı 16 kişidir.  İki kişilik odada kişi başına  : 1575 Dolar Tek kişilik oda farkı   :   400  Dolar  
Fiyata ; Dubai vize servis ücreti, zorunlu seyahat sigortası, Emirates ekonomi sınıf uçak bileti, Şeyh Zaid Caddesi üzerinde 5 yıldızlı otelde konaklama, açık büfe kahvaltılar, programdaki gezi ve ziyaretler, Burj Halife’ye çıkış ücreti, Miracle Garden giriş ücreti, 4’e kişilik 4 x 4 safari araçlarında barbekü akşam yemeği dahil sahrada safari turu, yerel rehberlik hizmetleri, yurt dışı çıkış harcı ve Figura Tur liderliği hizmeti dahildir. 
 
 


